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Godkendelse til genindfyring af 140 tons filtergips  
 
Asnæsværket har søgt om godkendelse til at genindfyre ca. 140 tons1 filter-
gips på værkets blok 5. Filtergipsen, som er en slamfraktion, stammer fra 
rensning af spildevand fra afsvovlingsanlæg til blok 2 og blok 5. 
 
På baggrund af nedenstående beskrivelse og vurdering godkender Miljøsty-
relsen, at der på Asnæsværkes blok 5 må genindfyres 140 tons filtergips 
produceret på værket.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 

1. Der må på blok 5 genindfyres 140 tons filtergips jævnt fordelt over 
driftsperioden. 

 
2. Godkendelsen udløber 1. år fra den er meddelt. 

 
Beskrivelse og vurdering af det ansøgte 
DONG Energy oplyser, at filtergipsen, som er oplagret i tank 5, transporte-
res til kulpladsen, hvor den lægges ud i et ca. 10 cm lag. Efterfølgende gra-
ves filtergipsen ind sammen med kul og blandes i omkast og mellemsiloer.  
DONG vurdering, at der ikke er risiko for støvflugt ved transport og udlæg-
ning, da produktet indeholder ca. 50 % vand. Miljøstyrelsen er enig i denne 
vurdering. 
 
Genindfyringen skal foregå på blok 5, som er bestykket med elektrofilter, 
afsvovlingsanlæg og deNOX-anlæg (SCR) til rensning af røggassen.  
Miljøstyrelsen anser røggasrensningssystemet for i princippet at være bedst 
tilgængelig teknik til reduktion af udsendelsen af tungmetaller til luften, her-
under kviksølv. Det er en forudsætning for godkendelsen, at alle rensefor-
anstaltninger er i drift under genindfyring af filtergips.  
 
De fleste tungmetaller vil fordampe i forbrændingsprocessen og senere kon-
densere på overfladen af partikler, der primært udskilles som flyveaske i 
elektrofilteret og dernæst opfanges i afsvovlingsanlægget. Bedst tilgængelig 
teknik til reduktion af tungmetaller er i denne sammenhæng i første række 
et velfungerende, effektivt elektrofilter eller posefilter. Kviksølv har dog et 
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højt damptryk ved de typiske driftstemperaturer i støvfilteret, hvorved udskil-
lelsen af kviksølv sammen med partikler kan variere en del. Kviksølv bør 
kunne oxideres af SCR-anlæggets katalysator, hvorefter gasformig Hg+ og 
Hg++ kan udskilles i det våde afsvovlingsanlæg. Hg++ vil forekomme på op-
løst form i afsvovlingsanlægget og udskilles med slammet (filtergipsen), 
mens Hg+ typisk vil binde til partikler og udskilles med produktgipsen. Teo-
retisk skulle ca. 90 % af kviksølv kunne udskilles i luftrensningsanlægget. 
 
Af ansøgningen fremgår det, at filtergips maksimalt vil udgøre 1 % af den 
indfyrede kulmængde. Ved fuldlast bruger blok 5 ca. 220 ton kul i timen, 
hvilket svarer til at der doseres max 1 ton filtergips i timen, beregnet som 
tørstof. 
 
DONG Energy oplyser, at der tidligere har været udført emissionsmålinger 
på Blok 5 under genindfyring af ca. 3 % filtergips. Målingerne viste en øget 
emission af kviksølv på ca. 1,03 µg/Nm3 sammenlignet med fyring med ren 
kul. Emissionen blev målt til 2,08 µg/Nm3, hvilket er lavere end den vejle-
dende grænseværdi på 5 µg/Nm3 i værkets miljøgodkendelse fra 20072. 
 
Udskillelsesgraden af kviksølv i filtergips ve den udførte emissionsmåling på 
Asnæsværket kan beregnes til ca. 90 %, hvis indholdet af kviksølv er ca. 7 
mg Hg/kg TS, som oplyst af DONG Energy. 
 
Der skal aktuelt genindfyres 1 % filtergips, altså 1/3 af mængden under 
emissionsmålingen. Der må derfor forventes en øget emission af kviksølv 
på ca. 0,3-0,4 µg/Nm3 og dermed en emission af kviksølv på ca. 1,4 µg/Nm3 
under genindfyring af 1 % filtergips. 
 
Det samlede indhold af kviksølv i den planlagte indfyrede mængde af filter-
gips kan estimeres til 980 g. Med en udskillelsesgrad på ca. 90% vil genind-
fyringen af den oplagrede filtergips medføre en øget udledning af kviksølv til 
luften på ca. 100 g. Dette er en meget beskeden øget udledning af kviksølv. 
Ved fuld normal drift af Blok 5 udsendes ca. 2 g Hg pr. time. Den ekstra 
udledning af kviksølv ved genindfyring af filtergips svarer således til en ud-
ledning af kviksølv ved ca. 50 timers normal drift af blokken. 
 
Den ekstra udledning af tungmetaller til luft som følge af genindfyringe af 
filtergips skal ses i forhold til alternativt at deponere filtergipsen.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at ved genindfyring af 1 % filtergips kan de i miljø-
godkendelsen fastsatte emissionsgrænseværdier for luft i overholdes, her-
under de vejledende grænseværdier for tungmetaller. Dette er også tilfældet 
for øvrige vilkår.  
 
Godkendelsen tidsbegrænses, idet der er tale om en mindre mængde filter-
gips, som værket ønsker at genindfyre inden blok 5 kommer til at ligge 
standby. 
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Udtalelser fra Kalundborg Kommune 
Kalundborg Kommune har haft følgende bemærkninger til ansøgningen om 
genindfyring af filtergips: 

 Genindfyring af filtergips påvirker indholdet af tungmetaller i det spildevand, 
der afledes til Kalundborg Forsynings centralrensningsanlæg. For at få bed-
re data om denne påvirkning, ønsker Kalundborg Kommune, at der i den 
periode, hvor der indfyres filtergips udtages ugentlige prøver af spildevan-
det, på Asnæsværkets regning.  

 Hvis der i fremtiden skal indfyres filtergips må det forventes at Kalundborg 
Kommune vil kræve at filtergipsen indfyres efterhånden som den omsam-
les, således at f.eks. indholdet af selen og cadmium fordeles jævnt i spilde-
vandet.  

 Filtergips er hverken affald eller restprodukt, når produktet ikke ønskes 
bortskaffet fra virksomheden, men behandles til genanvendel-
se/nyttiggørelse på virksomheden  

 Hvis filtergipsen ønskes bortskaffet fra virksomheden er det på det forelig-
gende grundlag kommunens vurdering af filtergipsens indhold af gips er så 
højt, at det må betegnes som gipsaffald. Gips er ikke omfattet af restpro-
duktbekendtgørelsen. Spørgsmålet er om filtergipsen tekniske egenskaber 
gør filtergipsen egnet til anvendelse til bygge- og anlægsarbejder og om 
der i givet fald kunne være grundlag for at ændre restproduktbekendelsen 
således at filtergips vil være omfattet? Dette spørgsmål foreslås afklaret 
mellem DONG Energy og Miljøstyrelsen.  

 
Miljøstyrelsen skal hertil bemærke, at det ikke er muligt i denne godkendel-
se at stille vilkår for spildevand, der ledes til kommunens renseanlæg. 
 
VVM – vurdering af virkninger på miljøet 
Miljøstyrelsen har vurderet, at den meget begrænsede genindfyring ikke 
kan siges at være ”til skade for miljøet”. Genindfyringen kan derfor gennem-
føres uden VVM-screening, endsige VVM. 
 

Offentliggørelse og klagevejledning 

Ansøgning om genindfyring af filtergips har ikke været annonceret, da Mil-
jøstyrelsen vurderer, at ansøgningen ikke omhandler en væsentlig ændring. 
 
Miljøgodkendelse vil blive annonceret i Kalundborg Nyt den 12. april 2011 
og kan ses på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-

geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100  

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 
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En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 10. maj 2011 inden kl. 16.00.  
 
Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen 
med miljøgodkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen 
af sagen. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, 
at der indbetales et gebyr til nævnet, som også opkræver gebyret. Behand-
lingen af klagen påbegyndes ikke, før gebyret er modtaget. Indbetales ge-
byret ikke rettidigt bortfalder klagen. 

Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle 
andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndig-
heder. 

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Mil-
jøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-
mer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, 
der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette 
dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at æn-
dre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Mette Lumbye Sørensen 
Sagsbehandler 
melso@mst.dk 
72544362 
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Kopi til: 
Kalundborg Kommune, Højvangen 9, 4470 Svebølle 
(plan.byg.miljø@kalundborg.dk) 
Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 4180 Sorø (sjl@sst.dk) 
Danmarksnaturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 
(dn@dn.dk) 
Friluftsrådet (fr@friluftrådet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V 
(dof@dof.dk) 
NOAH, Nørrebrogade 39, 1tv. 2200 København N (noah@noah.dk) 
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